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يا ألطاف اهلل خووش حچي
مسؤول كردي: ما يدفعه العراق من تعويضات للكويت تعتبر قانونية ومرضية 

للجميع.
ـ ونرجو أن تنقل هذه الحقيقة إلى بعض ساستكم من »عيال صدّيم«.

»الشؤون«: قبل أن تنتقدوا لجنة تحديد األسعار البد أن يجلس الجميع على طاولة 
المفاوضات لمناقشة الغالء.

أبواللطفواحدـ ال دام السالفة فيها مفاوضات معناتها راحت لي سنة 2099.
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فيصل عبدالعزيز الزامل
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يقال إن »شر البلية ما 
يضحك« ولكن لم يقل أحد 
إن هينها وبسيطها وسهلها 
اليضحك، ويكون الضحك 
حس���ب حجم البلية فإن 
كانت بلي���ة ذات لي ولية 
وولوالة وندابة ك� »ولية« 

وصياحة ونياحة أو عواءة نباحة، فإن ضحكها 
يكون »مجلجال مزلزال« كردود »حماس« على 
إسرائيل!! أي ضحك متواصل على طول اخلط 
وعرضه، ضحك ال ينتهي حتى بانتهاء العرض 
أو انقضاء البلية، أما إن كان بحجم بليتنا هذه، 
فهو ضحك صائم ينتهي مع نهاية قراءة املقال 

مثلما ينتهي الصيام مع مدفع االفطار!
»بليتنا« اليوم خفيف���ة على عقل القارئ 
وعلى معدة الصائم، ال تسبب التلبك املعوي 
وال الضحك املتواصل املزلزل املجلجل، وهي 
يا س���ادتي الكرام تتمحور وتتكور وتنكمش 
باحلرارة وتتمدد بالبرودة � عكس الس���ائد � 
وتتعلق مبا أثير مؤخرا عن دخول »إسرائيليني« 
الى البالد في مطل���ع االلفية الثالثة وقبل أن 
يطاح بصدام ثم يختبئ في الغار ويتدثر بالعار 
فيكتشفه األميركان ويدوسوا على رأسه، وبعد 
ذلك يحاكم ثم يشنق!! وقبل أن يعتزل »بوش« 
السياسة ليتفرغ حللب بقراته وكتابة مذكراته 

و»بوس« لورا زوجته اجلميلة الباسمة. 
والبلية ليست في دخول االسرائيليني البالد 
بل هي في إثارة املوضوع واحتجاج البعض 
على ذلك الدخول، فاملوضوع ببساطة شديدة 
ليس فيه ما يس���تدعي االحتجاج واالستنكار 
والش���جب والندب واالدانة، ألن االسرائيليني 
»مزدوجون« بطبعهم أي أن واحدهم يحمل أكثر 
من جواز وهم � على ما أعتقد � ليسوا مجانني 
وال مهابيل وال يشكون من خبل حتى يدخلوا 
البالد العربية بجوازاتهم االس���رائيلية، لذلك 
هم دخلوا ديارنا احملصنة بالعروبة وبركات 
حماس ومجاهدي »اسطبل احلرية«، بجوازات 
سفر صادرة من دول صديقة! فأين اجلرم وأين 

اجلرمية وأين املجرم؟
ولهذا الس���بب كانت إثارة القضية »بلية« 
خفيف���ة مضحكة قليال ال كثي���را وال ينطبق 
عليها القول الشائع »شر البلية ما يضحك«، 
وهي تن���درج ضمن باليانا العادية، فهي مثال 
ليست كبلية اخلطة التنموية املليارية واسمها 
احلركي »بيض الصعو« وال كبلية الدميوقراطية 
الكويتية أو بلية التكتالت والتجمعات السياسية 
واملجتمع املدني و.. و.. و.. وغيرها من باليا 
أو »بالوي« كثيرة تستحق وبجدارة أن تكون 

من شرور الباليا التي تضحك.

الطابع العام لش���هر رمضان هو احياء الليل 
بني نوعني من السهر، إما ألنشطة اجتماعية، أو 
السهر في قيام الليل، والقاسم املشترك بينهما 
هو التعب اجلسدي مع فارق األجر والثواب في 
القيام، وقد تذكرت هنا حادثة تاريخية استفاد 
فيها امللك عبدالعزيز بن سعود من هذا الظرف � 
السهر � في سعيه السترداد حكم الرياض وجند 

من عبدالعزيز بن رشيد حاكم حائل، الذي نصب على الرياض نائبا 
عنه هو بن عجالن، كانت خطة بن س���عود للسيطرة على الرياض 
تقوم على عنصر املفاجأة، لهذا كان يتحرك خالل شهر رمضان عام 
1902 بعيدا عن الرياض في الصحراء على مسافة 150 كيلومترا، فلما 
حلت العش���ر األواخر من الشهر اقترب من املدينة، وفي ليلة العيد 
تس���لل أربعون رجال من أعوان امللك عبدالعزيز، وهو معهم، داخل 
املدينة، وتوزعوا في بي���وت مناصريهم القريبة من قصر املصمك، 
وكان الناس في ليلة العيد مرهقني من السهر، فانتشر السكون في 
الطرقات في تلك الليلة، ما سهل حركة التنقل للمجموعة، وقد سمي 
قصر »املصمك« بهذا االس���م بسبب حصانته ومنعته على من يريد 
الهجوم عليه، اال أن احلال تغير في ظل االسترخاء وتعب احلراس 

واجلميع.
 وبعد أن صلى الناس الفجر، وم���ع بدء خيوط الصباح األولى 
خرج بن عجالن من القصر ألداء صالة العيد مع الناس في الساحة 
القريبة من القصر، وكانت هذه هي اللحظة احلاسمة التي ينتظرها 
بن س���عود، فاندفعت مجموعته بسرعة خاطفة نحو بوابة القصر 
واقتحموه، فلما أراد بن عجالن العودة الى القصر متكن بن جلوي من 
توجيه طعنة له أردته قتيال، وتتحدث الرواية بشيء من التفصيل 
عما حدث عند بوابة املصمك من غرس رمح بن جلوي في الباب في 

الطعنة األولى التي أخطأه فيها، ثم متكن منه.
اذن، كان للسهر دوره في تغيير تاريخ اجلزيرة العربية ونشوء 
دولة جديدة امتدت من وس���ط بادية الش���ام، في جوف مراد، حتى 
مشارف بحر العرب جنوبا، مع اطاللة مبسافات شاسعة على البحر 

األحمر واخلليج العربي.
اليوم، مع قرب انتهاء ش���هر رمضان الكرمي وانتقالنا الى موسم 
دراس���ي جديد، وعودة النش���اط الى الوزارات ومختلف القطاعات، 
ودخولنا في فصل اخلريف، هل ستستمر عادة السهر؟ هل سنرى 
املوظف جالسا في مكتبه بغير تركيز، بسبب السهر، والطالب غير 
قادر على استرجاع املعلومات التي سمعها في الدرس السابق بسبب 

اضطراب مواعيد النوم؟
إن اس���ترجاع الوضع الطبيعي يتطلب من أجهزة اإلعالم تعديل 
مسارها، والذين يعيشون في أوروبا يالحظون اغالق احملالت في وقت 
باكر وكذلك هدوء البرامج التلفزيونية ما يقلل من اشغال ذهن املجتمع 
بالسهر، ولهذا فهم يذهبون الى أعمالهم بكامل لياقتهم الذهنية والبدنية 
ويعملون حتى اخلامسة مساء، ولهذا نسميهم »الدول املتقدمة«، بينما 
يص���ل بعض املوظفني عندنا الى مكتبه وهو محمر العينني يتصرف 
بتوتر مع املراجعني ويعاني من صداع وس���رعة الغضب بسبب قلة 
الن���وم، الى جانب آالم في عضالت جس���مه وكأن���ه أصيب برضات 

وضربات، وليس شيء قد ضرب جسمه سوى السهر.
كلمـة أخيرة: عزيزي الق���ارئ، كل عام وأنت بخير، أعاد اهلل عليك 
هذه األيام املجيدة، وخامتتها السعيدة مبا يثقل موازينك، ويجعلك 

بخير حال في أمري الدنيا واآلخرة.. آمني.

السهر.. مسألة فيها نظر!»باليا«
خادم الحرمين: لن نتهاون في ضبط الفتاوى

ليبيا: العيد فلكيًا الخميس.. وسورية تلتمس رؤية الهالل األربعاء

 أردني يستعيد يده بعد 15 ساعة على قطعها 

بيكام قد يكون الزوج الخامس لـ »زهرة«!

..وديڤيد وفيكتوريا بيكام يبيعان قصرهما البريطاني

الرياض � إيالف: أكد خادم احلرمني الشريفني أمس على حفظ 
الفتوى وتنظيمها، وقال امللك عبداهلل في ثنايا برقية جوابية 
لرئيس املجلس األعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد »اننا لن 
نتهاون فيه أو نتقاعس عنه«، في إشارة إلى قصر أمر الفتوى 
على هيئة كبار العلماء، وقال العاهل السعودي امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز ف���ي برقيته اجلوابية للمجلس األعلى للقضاء 
والقضاة السعوديني »إننا إذ نش���كر املجلس األعلى للقضاء 
ممثال في رئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة 
عل���ى ما عبر عنه اجلميع، لنؤكد على ما جاء في هذا األمر من 
مضامني شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة االجتماع على 
أمر الدين، وترك االختالف، ورد التجاوزات التي ال حتفظ الدين 
وال تراعي مصلحة األمة، وأنه صدر صونا للفتوى وحفظا لها 
وتنظيما لش���أنها، مستندين في هذا الى ما بينه القرآن الكرمي 
من أس���اس قومي حفظ لنا حمى ديننا احلنيف الذي لن نحيد 
عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه، سائلني املولى عز وجل 
العون في هذا األمر، وأن يوفقنا جميعا لتحقيق كل ما من شأنه 

رفعة ديننا، ووطننا وأمتنا. إنه سميع مجيب«.
ووجه العاهل السعودي امللك شكره لرئيس املجلس األعلى 
للقضاء وما أشار إليه من تثمني ملضامني األمر امللكي، وأن املجلس 
يضع ما نص عليه األمر املش���ار إليه محل التنفيذ واالهتمام 

واملتابعة فيما يخصه لتحقيق ما يهدف إليه.
وكان العاهل السعودي أصدر أمره في 12 أغسطس بقصر 
الفتوى عل���ى أعضاء هيئة كبار العلماء، بعد فوضى الفتاوى 
التي جالت في األوس���اط السعودية خالل الفترة املاضية من 

عدد من رجال الدين.
ويأتي اخلطاب امللكي األخير في وقت تتسارع فيه اخلطى 
من اجلهات احلكومية السعودية خصوصا من وزارة الثقافة 

واإلعالم وهيئة االتصاالت لتفعيل األمر امللكي.

عواصم � وكاالت: أعلن املركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم 
الفضاء أن يوم اخلميس املقبل سيكون أول أيام شهر شوال وأول 

أيام عيد الفطر لهذا العام.
وق���ال املركز في بيان األحد إنه بناء على الدراس���ات الفلكية 
واحلسابات العلمية التي أعدها املركز تبني أن يوم اخلميس املوافق 

9 سبتمبر اجلاري هو أول أيام شهر شوال لهذا العام.
من جانبه، دعا القاضي الشرعي األول بدمشق اللتماس هالل 

شهر شوال لهذا العام 1431 هجرية عند غروب يوم األربعاء املوافق 
29 رمضان واملوافق 8 سبتمبر اجلاري.

وطلب القاضي الش���رعي ممن يرى هالل شهر شوال مراجعة 
اقرب محكمة ش���رعية ألداء الشهادة فيها علما بأنه فرض كفاية 
على كل مسلم، مشيرا الى ان احملكمة ستفتح ابوابها حتى ساعة 
متأخرة من الليل لتلقي ما يرد إليها حتى يتم تعميم اإلثبات من 

قبل احملكمة الشرعية بدمشق دون غيرها.

عمان � يو.بي.آي: بعد 15 ساعة من انفصالها عن جسده عادت 
ذراع مواط���ن أردني بترت في حادث الى مكانها من خالل عملية 

جراحية دقيقة.
وقالت صحيف���ة »الرأي« في عددها أمس االثنني ان حس���ن 
هويدي )36 عاما( »قطعت يده اليمنى من فوق الكوع بحوالي 4 
سم أثناء عمله على خالطة إسمنتية بإحدى الشركات املتخصصة 

في حتضير اجلدران املعزولة اجلاهزة«.
وأضافت ان هويدي يقوم باإلشراف على اخلالطة التي ترتفع 
عن األرض نحو متري���ن، ونقلت الصحيفة عن هويدي قوله ان 

يده بترت وهو ينظر اليها خالل تنظيف اخلالطة.
وأش���رف فريق طبي من مستشفى اإلسراء على إجراء عملية 

إعادة وصل اليد التي استغرقت نحو عشر ساعات.

العربية: ذكرت صحيفة »املصري اليوم« في عددها امس االثنني أن 
أسرة مسلسل »زهرة وأزواجها اخلمسة« ما تزال تبحث عن العريس 
اخلامس لزهرة التي تؤدي دورها الفنانة غادة عبد الرازق، موضحة أنه 
لم يتم العثور عليه حتى أمس، خاصة أنه سيظهر في املشهد األخير 

من املسلسل، وسيتم تصويره في ديكور منزل »زهرة«.
وأوضحت الصحيفة أن املخرج محم����د النقلي انتهى من تصوير 
املسلسل بالكامل منذ األسبوع األول في شهر رمضان، لكنه أجل تصوير 
املشهد األخير حلني االتفاق مع ش����خصية مشهورة سواء كان ممثال 
أو إعالميا أو العب كرة ليكون مفاجأة املسلس����ل ويؤدي دور الزوج 
اخلامس. وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة: »رغم اتفاق الشركة 
املنتجة مع اإلعالمي عمرو أديب لتقدمي الشخصية فإنها تراجعت في 
اللحظة األخيرة، فتم ترش����يح نور الش����ريف الذي أعلن موافقته في 
البداية ثم رفض قبل التصوير بساعات«. ووفقا للصحيفة فإن الشركة 
املنتجة حتاول حاليا عرض الدور على االعالمي محمود سعد والالعب 
عماد متعب، ونقلت عن مصادر خاصة بها: أن الشركة املنتجة اتصلت 
بالالعب اإلجنليزي ديڤيد بيكام، وقال مصطفى محرم مؤلف املسلسل: 
»بالفعل أثناء تصوير املسلسل في إجنلترا مت االتصال مبدير أعماله 
الذي أبدى ترحيبه وجار حالي����ا االتفاق، ولم يتم االتفاق على مكان 

التصوير في حال موافقة بيكام«.

لن���دن � يو.بي.آي: يبدو أن جنم كرة القدم البريطاني ديڤيد 
بي���كام وزوجته النجمة فيكتوريا يس���تعدان لالنتقال للعيش 
نهائيا في الواليات املتحدة بعدما طلبا تخمني س���عر قصرهما 
في بريطانيا الذي يعرف باس���م »قصر بيكينهام« تيمنا بقصر 

باكينغهام امللكي لعرضه للبيع.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن سعر القصر يقدر 
ب� 27 مليون دوالر وقد طلب النجمان من خبراء عقاريني تخمني 

سعر املنزل في السوق لعرضه للبيع.

ويضم القصر مسبحني داخلي وخارجي وحديقة حيوانات 
أليفة واستوديو تسجيل وناديا رياضيا وملعبا للتنس.

وأش���ارت الصحيفة إلى أن الزوجني بيكام يريدان االنتقال 
للعيش في لوس أجنليس بش���كل دائم، يشار إلى أن آل بيكام 
ميلكون منزال فخما في بيفرلي هيلز وفي فرنس���ا وش���قة في 
دبي وقد خفضوا في األش���هر األخيرة عدد املوظفني في القصر 
البريطاني، وأفادت املصادر بأن النجمني يفكران في شراء منزل 

في لندن ينزالن فيه عند زيارة بريطانيا.

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

غادة عبدالرازق  ديڤيد بيكام 

صورة جوية لـ »قصر بيكينهام« الذي ميلكه النجمان ديڤيد وفيكتوريا بيكام ويقدر سعره بـ 27 مليون دوالر

نينو 
النونو

الكولومبي  دخ���ل 
ادوارد نينو هرنانديز 
موس���وعة غيني���س 
لألرقام القياسية كأقصر 
رجل في العالم. ويبدو 
في الصورة بني كلبيه 
االليفني في منزله وفي 
اإلط���ار صورته  وهو 
يحمل طبعة موسوعة 
الت���ي   2011 غيني���س 

صدرت حديثا.
            )رويترز(


